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'जजिंगल्स' एक रहान लानय होता. 
त्माचा भारक िाटा फनवलत अस.े 

काही ददलसाऩूली त ेकयड्मा यिंगाच्मा 
घयात यहामरा आरे होते.  



कयड्मा यिंगाच घय ऩािंढमाा यिंगाच्मा घयाच्मा ऩुढे होते. 
मभस हैटी ऩािंढमाा यिंगाच्मा घयात यहात होती.  
मभस हैती टोप्मा फनवलत अस.े ती अिंगयिे ऩण 

मळलत अस.े ऩण जास्त करून टोप्मा फनवलत अस.े  

एक लानय कयड्मा यिंगाच्मा घयात यहामरा आरा 
आहे हे मभस हैटीरा अजजफात आलडरे नाही.  
ततरा लानय आलडत नसत. 



कयड्मा यिंगाच्मा घयाच्मा सभोय, यस्त्माच्मा दसुमाा 
फाजूरा एक वऩलळ्मा यिंगाच ेघय होते. डडक, जीन आणण 

छोटा बफरी, आऩल्मा आईलडडरािं फयोफय त्मा घयात यहात 

होते. डडक, जीन आणण बफररा लानय आलडत असत.  

जजिंगल्सरा ऩण डडन जीन  

आणण बफर आलडत होते.  
“हे फघा,” डडक म्हणारा 
'जजिंगल्सची टोऩी जुनी झारी आहे.' 
“त्माचा अिंगयिा ऩण िऩू ऩातऱ आहे,” जीन 
म्हणारी. 
“ििंडणीसाठी जजिंगल्सरा नलीन अिंगयिा हला.” 



भुरािंनी आऩल्मा आईरा जजिंगल्स फद्दर 

सािंगगतरे. "आता थिंडीच ेददलस मेतीर"...आई 

म्हणारी. " जजिंगल्सरा उफदाय अिंथरूण, 

ऩािंघरूण रागेर"..डडक म्हणारा, "िाट 

फनवलणामाान ेत्माच्मासाठी उफदाय अिंथरूण 

फनलून ददरे आहे.  

त्मारा प्रत्मेक ददलळी ऩोटबय िामरा 
मभऱारा हल' आई म्हणारी 
“िाट तमाय कयणाया त्माचा भारक त्मारा 
िामरा देतो,” जीनने सािंगगतरिं 

"कधी कधी आम्ही त्मारा िाऊ ऩण नेऊन देतो," 

डडक म्हणारा. ऩण जजिंगल्ससाठी गयभ, उफदाय 

अिंगयख्माची जरूय आहे. िाटा फनवलणाया 
अिंगयिा मळल ूळकत नाही. आम्ही ऩण नाही मळलू 
ळकत...... भग जजिंगल्ससाठी अिंगयिा कोण 

मळलेर? 



"मभस हैटीरा वलचारून फघा...." आई 

म्हणारी." अगयिा मळलामरा काऩड भी 
देईन...." भुर मभस हैटीरा बेटामरा गेरी. 
जजनने रार यिंगाच ेकाऩड फयोफय घेतरे 

आणण डडकन े४ फटणे फयोफय घेतरी. बफर 

आणण जजिंगल्सऩण फयोफय गेरे.  

डडकन ेदयलाजाची घिंटा लाजवलरी.  
घिंटा लाजवलत असतािंना एक फटण 

त्माच्मा हातातून िारी ऩडरे.  

मभस हैटीने णिडकीतून फाहेय फतघतरे. 

ततने जजिंगल्सरा फटन उचरतािंना 
ऩादहरे.  

"ते फटन भरा दे फयिं...." डडक म्हणारा. 
जजिंगल्सन ेत्मारा फटन ददरे.  

"धन्मलाद"! डडक म्हणारा. 



मभस हैटीने दयलाजा उघडरा. भुरािंकड े

फघून ती हसरी. ऩण जजिंगल्सकड े

फतघतल्मालय ततच ेहसू भालऱरे. ततने 
एक टोऩी घातरी होती आणण घेयदाय 

ऩयकय घातरा होता.  

"भी तुम्हारा घयात फोरालू ळकत नाही माफद्दर भरा पाय 

लाईट लाटत आहे." मभस हैटी म्हणारी. "भी फाहेय जात 

आहे"  

जीनने मभस हैटीरा रार यिंगाच ेकाऩड ददरे. डडकन ेफटने 
ददरी. आणण वलचायरे," जजिंगल्ससाठी एक छानसा 
अिंगयिा मळलून द्मार का?"  

"भरा नाही म्हणामरा िऩू लाईट लाटत आहे, ऩण 

लानयािंसाठी भी कऩड ेमळलत नाही," मभस हैटी म्हणारी.  



"ऩण जजिंगल्सचा अिंगयिा िऩूच ऩातऱ आहे," जीन 

म्हणारा. 
"नाही जभणाय.....भरा िऩू काभ आहेत....भरा ऺभा 
कया...," मभस हैटी म्हणारी. "भी भहाऩौयाच्मा 
फामकोसाठी २ टोप्मा फनवलल्मा आहेत. ती आज 

प्रलासारा तनघणाय आहे. आत्ताच ततरा टोप्मा द्मामरा 
भी तनघारे आहे. भुरािंनो, तुम्ही घयी जा."  

मभस हैटीच्मा चहेमाालयची नाऩसिंती फघून  

भुरिं त्माऺणी तनघून घयी आरी. जजिंगल्सच्मा 
अिंगयख्माच ेकाऩड ल फटने ततथेच वलसरून आरी.  
मभस हैटीने एका डब्मात दोनही टोप्मा ठेलल्मा 
आणण झटऩट दायाच्मा फाहेय मेऊन जजना उतरू 

रागरी.   
अये......ती ऩुढे जाऊच ळकत नव्हती. 



मभस हैटीचा घोऱदाय ऩयकय दयलाजात अडकरा 
होता. आणण दयलाजा फिंद झारा होता.  
मभस हैटीने दयलाजा २-३ लेऱा ओढून फतघतरा.  
ऩण व्मथा.....अडकरेरा ऩयकय .....दयलाजा उघडनेा.  

फाहेय सज्जज्जमाभधे एका कुिं डीिारी ककल्री 
ठेलरी होती ऩण मभस हैटीचा हात ततथऩमात 

ऩोहोचत नव्हता. 

ततने हातातीर छत्रीने कुिं डीरा धक्का ददरा.  
कुिं डी तय ऩडरी ऩण ततच्माफयोफय ककल्री ऩण ऩडरी. 
मभस हैटी ककल्रीऩमतं ऩोहोच ूळकत नव्हती.  



मभस हैटीरा प्रश्न की आता काम कयालिं?  

भाझी फस चकेुर, भहाऩौयािंच्मा ऩत्नीरा टोऩी 
मळलाम प्रलासारा जाले रागेर......काम करू?  

मभस हैटी कुणीतयी मेण्माची लाट 

ऩाहू रागरी.  
दधूलारा...... 
ऩेऩयलारा..... 
ऩोस्टभन.... 

ऩण कुणीच आरे नाही.  
मभस हैतीरा आलाज ऐकू आरा....तो जजिंगल्स 

होता. तो हैतीच्मा सज्जज्जमात ऩयत आरा होता. मभस 

हैटी त्मारा गचडून म्हणनाय होती, चर, ऩयत जा." 

.......ऩण ही लेऱ त्माच्मालय यागालण्माची नव्हती.  



जजिंगल्सरा ककल्री ददसरी. त्माने ककल्री 
उचररी, ततच ेतनरयऺण केरे. जमभनीलय 

आऩटून ऩादहरी. केस वलिंचरून ऩहामचा 
प्रमत्न केरा. तय वलगचत्रच आलाज आरा.  

मभस हैटीने जजिंगल्सकड ेऩादहरे. ततरा एक 

कल्ऩना सुचरी. ततने जजिंगल्सरा वलनलणी केरी,  
"भरा देतोस का ककल्री?" ततने हात ऩुढे केरा. 
जजिंगल्सने हैटीकड ेऩादहरे ल ककल्रीकड ेऩादहरे. 



"जजिंगल्स, भरा कृऩा करून ककल्री दे,"  

हैटी म्हणारी. जजिंगल्स जलऱ गेरा आणण 

त्माने मभस हैटीच्मा हातात कील्री ददरी.  
"धन्मलाद!" हैटी जजिंगल्सरा म्हणारी.  
जजिंगल्स घयी ऩयत आरा.  

मभस हैटीने ककल्रीने दयलाजा उघडरा आणण 

अडकरेरा ऩयकय सोडलून दयलाजा ऩयत फिंद 

केरा. आणण फस ऩकडामरा झटऩट तनघारी.  



त्माच ददलळी दऩुायी मभस हैटीने भुरािंना फोरावलरे.  

"भरा तुम्हारा काही दािलामच ेआहे" ती म्हणारी.  
ततथे जजिंगल्स होता. .....जजिंगल्सने रार यिंगाचा अिंगयिा 
आणण रार यिंगाची टोऩी घातरी होती.  

"ला ला, मभस हैटी, तुम्ही जजिंगल्ससाठी नवलन 

ऩोळाि फनवलरा!" भुरे म्हणारी.   
"हो" ...मभस हैटी म्हणारी."  जजिंगल्स आणण भी 
आता चािंगरे मभत्र आहोत."...हैटी जजिंगल्सकड े

फघत हसून म्हटरे. जजिंगल्सने मभस हैटीचा हात 

हातात घेतरा. त्मािंनी एकभेकािंकड ेमभत्रत्लाच्मा 
नात्माने ऩादहरे.  

त्मािंच्मा भैत्रीच ेयहस्म त्मािंनाच भादहत होते. ....... 

समाप्त  


